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“Sonho que se sonha só pode ser pura ilusão. Sonho que se 
sonha juntos é sinal de solução. Então, vamos sonhar em 

mutirão” (BOFF, 1992, [s.p.]).  



CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO  

 

A Convenção Coletiva é um instrumento normativo que 
cria normas que vão se inserir nos contratos individuais de 
trabalho. “É um processo longo, quase sempre duro, em 
que cada uma das partes tenta impor os seus pontos de 
vista, chamado de negociação coletiva”.  

(CURSO DE DIREITO DO TRABALHO, 2000, p. 561, itálico nosso).  



CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO  

¤  processo informal 

¤  solução de conflitos 

¤  manifestação de vontade da coletividade 

¤  autonomia da vontade coletiva 



Autonomia privada coletiva 

Conceitua-se a autonomia privada coletiva como o poder 
derivado do Estado, e assegurado aos particulares para 
regularem suas relações mútuas dentro de certos limites por 
meio de negócios jurídicos, em especial, os contratos. 

A autonomia privada coletiva é calcada no interesse 
colet ivo, devendo os s indicatos atuarem como 
intermediadores, para se atingir o interesse comum. 

 

 



autonomia privada coletiva X 
negociação coletiva de trabalho  

A negociação coletiva de trabalho [...] é efeito 
decorrencial daquela (autonomia privada) e sua 
manifestação concreta. A autonomia privada coletiva é o 
poder social dos grupos representados autoregularem seus 
interesses gerais e abstratos, reconhecendo o Estado a  
eficácia  plena dessa avença em relação a cada 
integrante dessa coletividade, a par ou apesar do 
regramento estatal – desde que não afronte norma típica 
de ordem pública.  

(TEIXEIRA FILHO, 2005, p. 1189) 

 



Negociação Coletiva 

 

“A Negociação Coletiva de trabalho é fruto de uma 
época em que a lei pouco ou nada fazia para proteger os 
trabalhadores. Nasceu exatamente nesse vazio, como 
direito espontâneo, fora do Estado, integrando-se depois 
em seu ordenamento jurídico”.  

(VIANNA, 2000, [s.p.]) 

 



Histórico 

“A convenção coletiva de trabalho nasceu na Grã-
Bretanha quando, a partir de 1824, com a revogação da 
lei sobre delito de coalizão, as trade unions, então 
organizadas pelos trabalhadores, passaram a ajustar com 
empregadores condições de trabalho a serem respeitadas 
na relação de emprego.” 

Arnaldo Süssekind (2002, [s.p.])  



Histórico 

¤  Grã-Bretanha (1824) 

¤  Holanda (1909) 

¤  França (1919), 

¤  Brasil (1931) – Decreto nº 19.779, (o legislador se referiu à 
contratação coletiva, exigindo sua ratificação pelo Ministério 
do Trabalho, sendo regulamentado pelos decretos nºs 
21.761/31 e 24.694/34). 



Histórico 

¤  A partir de 1934, as Constituições reconheceram 
expressamente a convenção coletiva, porém era 
chamada de contrato coletivo. Até 1938, entendia-se 
que ela se aplicava apenas aos associados dos 
sindicatos, sendo estendido a toda categoria em 1939 
com o Decreto Lei nº 1.237. 

¤  Somente em 1967, com o Decreto Lei nº 229, houve a 
alteração da terminologia para convenção coletiva, e 
não mais se exigia a homologação do Estado para sua 
validade.  



¤  O sindicato em uma negociação coletiva, representa a 
hipossuficiência individual dos trabalhadores de uma 
dada categoria diante do poder do capital, gerando a 
equivalência dos entes coletivos. 

¤  A negociação entre trabalhadores e empregadores tem 
como finalidade superar conflitos/divergências entre as 
partes. Cria novas regras de convívio entre as partes 
interessadas, além das regras já existentes na lei, visando 
a continuidade do próprio processo de produção e 
objetivando melhorias nas condições de trabalho e 
melhorias das condições sociais. 



Negociação Coletiva na OIT 

¤  A Convenção nº 154 da OIT, define negociação coletiva no 
artigo 2º como: 

[...] todas as negociações que tenham lugar entre, de uma 
parte, um empregador, um grupo de empregadores ou uma 
organização ou várias organizações de empregadores, e, de 
outra parte, uma ou várias organizações de trabalhadores, 
com o fim de fixar as condições de trabalho e emprego, 
regular relações entre os empregadores ou suas organizações 
e uma ou várias organizações de trabalhadores, ou alcançar 
todos estes objetivos de uma vez”.  

(OIT, 1981, p. 2). 



Brasil 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
reconhece os acordos e convenções coletivas de trabalho 
como fonte normativa de direitos dos trabalhadores e 
determina ser imprescindível e obrigatória a participação dos 
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de 
trabalho;  
Art. 8, É livre a associação profissional ou sindical, observado o 
seguinte: [...] 
VI. é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações 
coletivas de trabalho” 

 (BRASIL, 1988) 



Solução de conflitos 

A doutrina jurídica traz duas modalidades de solução dos 
conflitos coletivos de trabalho.  

Ø  Autocomposição: quando ambas as partes se 
compõem sozinhas (Acordos e Convenções Coletivas) 

Ø  Heterocomposição: através do Poder Judiciário, 
mediante ação judicial chamada de dissídio coletivo ou 
através de uma arbitragem. 

BRITO FILHO, 2007  



Convenção Coletiva de Trabalho  

 

Artigo 611 da CLT, é o “acordo de caráter normativo, pelo 
qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias 
econômicas e profissionais estipulam condições de 
t rabalho apl icáveis , no âmbito das respect ivas 
representações, às relações individuais de trabalho”.  



Acordo Coletivo de Trabalho  

 

Artigo 611, § 1º, sendo o acordo normativo de Sindicatos 
representativos de categorias profissionais com uma ou 
mais empresas da correspondente categoria econômica, 
que estipulem  condições  de  trabalho,  aplicáveis  no  
âmbito  da  empresa  ou  das    empresas acordantes às 
respectivas relações de trabalho.  



 

A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho 
geram direitos, deveres, garantias e obrigações aos 
trabalhadores da categoria e às empresas da categoria. “É 
a lei do grupo, que vai reger os contratos individuais de 
trabalho”.  

(BARROS, 2000, p. 561, itálico nosso) 
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Tema 

 

 

A problemática da Saúde do Trabalhador na 
perspectiva dos agravos e acidentes de 
trabalho e o seu impacto na saúde pública. 



A cada 15 segundos, 1 trabalhador morre devido a 
acidentes ou doenças do trabalho e 153 trabalhadores 
sofrem acidentes de trabalho.  

(OIT …, 2013) 

 

Pesquisa Fundacentro: Acidentes de trabalho no Brasil em 2013: comparação 
entre dados selecionados da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE (PNS) e do 
Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) do Ministério da Previdência Social  

 



Objeto da pesquisa 

 

 

 

As Convenções Coletivas de Trabalho e sua 
relação com a saúde do trabalhador.  



Questão norteadora 

 

 

As Convenções Coletivas de Trabalho 
expressam a garantia de direitos em Saúde do 

Trabalhador?  



Objetivo geral 

 

Analisar as cláusulas referentes à saúde do 
trabalhador nas Convenções Coletivas de 

Trabalho dos sindicatos do Brasil, abrangendo os 
três setores da economia.  

 
ü  setor primário: agricultura, pecuária e extrativismo vegetal, animal 

e mineral; 

ü  setor secundário: sistema industrial, produção de máquinas, 
equipamentos, bens de consumo, construção civil e geração de 
energia; 

ü  setor terciário: prestação de serviços, professores, advogados, 
profissionais liberais e comércio em geral  



Objetivos Específicos 

ü  levantar dados bibliográficos sobre a questão 
das negociações coletivas de trabalho e 
legislações existentes; 

ü  pesquisar dentro de cada setor da economia 
os sindicatos e suas convenções coletivas; 

ü  classificar as cláusulas das Convenções 
Coletivas de Trabalho por temas; 

ü  realizar grupo focal com amostra dos 
sindicalistas do Fórum Intersindical para extrair 
a percepção dos trabalhadores sobre as 
cláusulas e; 

ü  definir categorias de análise interpretativa 
dessas cláusulas.  

 

 



Justificativa 

  

 O presente trabalho para o Campo dos 
Direitos Humanos e Saúde, com o olhar para a 
Saúde do Trabalhador, just if ica-se pela 
participação do trabalhador ser imprescindível 
e fundamental nas Convenções Coletivas de 
Trabalho, assim como é característica fundante 
do campo, dando voz aos trabalhadores na 
luta por melhores condições de trabalho, 
dignidade e cidadania, constituindo novos 
direitos. 

 



Referencial  

Historicamente a área da saúde do trabalhador 
é marcada por lutas de movimentos sociais e 
por  

 
[...] resistência, conquistas e limitações nas lutas coletivas 
por melhores condições de vida e de trabalho; pelo 
respeito/desrespeito das empresas à questionável 
legislação existente e pela omissão do Estado na definição 
de políticas nesse campo, bem como sua precária 
intervenção no espaço laboral  

(MINAYO-GOMES; THEDIM-COSTA, 1997, p. ?).  



Referencial  

Uma das características básicas da Saúde do 
Trabalhador: 

 
É o surgimento de novas práticas sindicais em saúde, 
traduzidas em reivindicações de melhores condições de 
trabalho, através da ampliação do debate, circulação de 
informações coletivas, inclusão de pautas específicas nas 
negociações coletivas, da reformulação do trabalho das 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs).  

(MENDES; DIAS, 1991, p. 348). 

 

 

 



Assunto: Equipamentos de 
segurança e ferramentas de 
trabalho 

 

“Cláusula Vigésima Quarta – Equipamento de Proteção 

 

Obrigam-se os estabelecimentos de serviços de saúde a fornecerem equipamento de proteção aos 
empregados, para o exercício das respectivas funções, na conformidade da legislação de higiene, 
segurança e medicina do trabalho, sendo obrigatório seu uso.” 

 

 
 
“Art. 166 CLT: A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de 
ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e 
d a n o s  à  s a ú d e  d o s  e m p r e g a d o s ” . 
(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977) 

 

Cláusula Redundante  



Resultados e 
discussões 



Resultados e 
discussões 

Grafico 1-  
Número de cláusulas separadas por temas utilizados pelo DIEESE, Brasil, 2015  

 



Resultados e 
discussões 

Gráfico 2 -  
Categorização das cláusulas no setor primário da economia 
 



Resultados e 
discussões 

Cláusulas redundantes 

“Esse aí é o famoso copia e cola, né?” “Pega a CLT, e bota 
lá no acordo, porque já está ali, para que eu tenho que 
colocar no acordo?”  

“Perguntei para o advogado do sindicato, o por que de 
colocar cláusulas repetidas da CLT na Convenção Coletiva 
do meu sindicato e ele respondeu que tem que ter para 
que seja cumprido. Se não tiver, o patrão não cumpre”. Já 
um outro membro do grupo do focal disse que “o 
advogado do meu sindicato explicou que na Convenção 
Coletiva de Trabalho tem cláusulas repetidas da legislação 
porque tem multa estabelecida por descumprimento, e se 
o patrão não cumprir gera dinheiro para o sindicato”. 

 



Resultados e 
discussões 

Gráfico 3 - 
Categorização das cláusulas no setor secundário da economia 

 



Resultados e 
discussões 

 

Cláusulas de responsabilização 

 

“essa aí determina qual das partes é responsável por 
determinada questão”  

 

 

 

 



Resultados e 
discussões 

Cláusulas de desreponsabilização  

“O sindicato patronal copia o que a NR diz, porém no final, 
altera informação importante e faz a famosa pegadinha. O 
sindicato dos trabalhadores, por desconhecimento, cai.” “O 
cara lá em cima coloca tudo bonitinho, mas lá em baixo ele 
caga tudo”. “Temos que ficar muito atentos”. 

“Que pegadinha” “O cara ali na cláusula diz que todos 
receberão auxílio de 20% independentemente de perícia. Ora, 
e se a fábrica dele piorar as condições de trabalho e for para 
o grau máximo? Quer dizer que os trabalhadores que 
deveriam receber 40% continuarão recebendo 20%? 
Caramba ... as vezes a gente acha que está fazendo o melhor 
e eles enganam a gente”  “Não dá para acreditar não, só 
acredito porque estou aqui.” “Cláusula João Cleber, 
pegadinha” “Tentando se eximir da responsabilidade que está 
em lei, como no caso de acidente de trajeto.” 

 

 

 

 



Resultados e 
discussões 

Gráfico 4 - 
Categorização das cláusulas no setor terciário da economia 

 



Resultados e 
discussões 

Cláusulas inovadoras 

“tem que ser mais do que a CLT determina” 

“essa cláusula melhorou o que a lei fala”; “com essa 
cláusula, a gente evoluiu? caminhou para frente?” 

“essa aí pegou uma norma, a NR que já tem, e deixou 
melhor para o trabalhador.”; “as convenções têm que 
resguardar o trabalhador. Tem que pegar o que já tem e 
melhorar, especificar uma norma genérica para aquele 
trabalhador”.  

 

 

 



Conclusão 

ü  A importância da Convenção Coletiva de Trabalho como 
instrumento garantidor de direitos, cidadania e dignidade. 

ü  Possibilidade de diminuir o sofrimento dos trabalhadores em 
seus locais de trabalho. 

ü  Capacidade de superar a limitação de leis trabalhistas nas 
Convenções; 

ü  23% apenas de cláusulas sobre saúde do trabalhador; 

ü  54% das cláusulas analisadas são redundantes; 

ü  Avaliação por parte da direção sindical do poder delegado 
ao advogado/jurídico 

ü  Necessidade de capacitação dos trabalhadores 
sindicalistas sobre os direitos trabalhistas; 

ü  Propostas de Oficinas Itinerantes chamadas de - A Saúde 
do Trabalhador nas Convenções Coletivas de Trabalho - nas 
sedes dos sindicatos com os trabalhadores . 

 





Resultado Parcial 

“uma frase marcante” 

 

Foto 

 

 



Ninguém ouviu 
Um soluçar de dor 
No canto do Brasil 
 
Um lamento triste 
Sempre ecoou 
Desde que o índio guerreiro 
Foi pro cativeiro 
E de lá cantou 
 
Negro entoou 
Um canto de revolta pelos ares 
No Quilombo dos Palmares 
Onde se refugiou 
 
Fora a luta dos Inconfidentes 
Pela quebra das correntes 
Nada adiantou 

E de guerra em paz 
De paz em guerra 
Todo o povo dessa terra 
Quando pode cantar 
Canta de dor 
 
ô, ô, ô, ô, ô, ô 
ô, ô, ô, ô, ô, ô 
 
ô, ô, ô, ô, ô, ô 
ô, ô, ô, ô, ô, ô 
 
E ecoa noite e dia 
É ensurdecedor 
Ai, mas que agonia 
O canto do trabalhador 
 
Esse canto que devia 
Ser um canto de alegria 
Soa apenas 
Como um soluçar de dor 

 

Canto das três raças 
 


